
AM\892966EL.doc PE483.613v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

2011/2219(DEC)

7.3.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 16

Σχέδιο έκθεσης
Monica Luisa Macovei
(PE473.978v01-00)

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2010
(C7-0280/2011 – 2011/2219(DEC))



PE483.613v01-00 2/11 AM\892966EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\892966EL.doc 3/11 PE483.613v01-00

EL

Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στη διευθύντρια του Μεταφραστικού 
Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του 
Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Κέντρου για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στη διευθύντρια του Μεταφραστικού 
Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του 
Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Κέντρου για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... σχετικά με το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Μεταφραστικού 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Μεταφραστικού Κέντρου των 
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Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010·

Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... σχετικά με το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Μεταφραστικού 
Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Μεταφραστικού Κέντρου των 
Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των 
μεταφράσεων το 2010 ήταν ο 
μεγαλύτερος από τη σύσταση του 
Μεταφραστικού Κέντρου, 
αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 20,1% 
του αριθμού των σελίδων που 
μεταφράστηκαν· 

Or. en

Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του ιδρυτικού κανονισμού του (ΕΚ) 
αριθ. 2965/94, τα έσοδα και οι δαπάνες του 
Κέντρου που εμφαίνονται στον 
προϋπολογισμό του πρέπει να είναι 
ισοσκελισμένα· σημειώνει ότι για το 
οικονομικό έτος 2010 το συσσωρευμένο 
πλεόνασμα του Κέντρου ανήλθε σε 
24.000.000 ευρώ· λαμβάνει, ωστόσο, υπό 
σημείωση ότι, στην ουσία, με τη μεταφορά 
κονδυλίων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς 
της Ένωσης και την εξόφληση των 
πελατών του, το Κέντρο κατόρθωσε να 
μειώσει το προαναφερθέν πλεόνασμα σε 
9.200.000 ευρώ·

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του ιδρυτικού κανονισμού του (ΕΚ) 
αριθ. 2965/94, τα έσοδα και οι δαπάνες του 
Κέντρου που εμφαίνονται στον 
προϋπολογισμό του πρέπει να είναι 
ισοσκελισμένα· σημειώνει ότι για το 
οικονομικό έτος 2010 το συσσωρευμένο 
πλεόνασμα του Κέντρου ανήλθε σε 
24.000.000 ευρώ· λαμβάνει, ωστόσο, υπό 
σημείωση ότι, στην ουσία, με τη μεταφορά 
κονδυλίων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς 
της Ένωσης και την εξόφληση των 
πελατών του, το Κέντρο κατόρθωσε να 
μειώσει το προαναφερθέν πλεόνασμα σε
9.200.000 ευρώ· επιπλέον, με βάση τα 
στοιχεία του Κέντρου, λαμβάνει γνώση 
του γεγονότος ότι το διοικητικό 
συμβούλιο αποφάσισε το 2011 να 
χρησιμοποιήσει το ποσό αυτό των 
9.200.000 ευρώ για τη δημιουργία 
αποθεματικού για έκτακτες επενδύσεις 
(4.300.000 ευρώ) και αποθεματικού για 
τη σταθεροποίηση των τιμών (4.900.000 
ευρώ)· 

Or. en

Τροπολογία 7
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι οι τελικοί λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος 2010 δε 
δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του 
Κέντρου· ζητεί από το Κέντρο να 
διορθώσει την κατάσταση επειγόντως·

6. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός
ότι, μετά από αίτημα της αρμόδιας για 
την απαλλαγή αρχή, οι τελικοί 
λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2010 
δε δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του 
Κέντρου·
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Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι οι τελικοί λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος 2010 δε δημοσιεύτηκαν 
στην ιστοσελίδα του Κέντρου· ζητεί από το 
Κέντρο να διορθώσει την κατάσταση 
επειγόντως·

6. σημειώνει ότι οι τελικοί λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος 2010 δε δημοσιεύτηκαν 
στην ιστοσελίδα του Κέντρου· ζητεί από το 
Κέντρο να δημοσιεύσει τους τελικούς 
λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 
2010 στην ιστοσελίδα του·

Or. en

Τροπολογία 9
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από το Κέντρο να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 60 του 
δημοσιονομικού κανονισμού μέσω της 
έκδοσης αποφάσεων χρηματοδότησης για 
τις επιχειρησιακές δαπάνες· ζητεί 
ειδικότερα από το Κέντρο να καθιερώσει 
εντατικότερους ελέγχους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του προγραμματισμού της 
ανάθεσης συμβάσεων·

7. ζητεί από το Κέντρο να παράσχει στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το 
άρθρο 60 του δημοσιονομικού 
κανονισμού· ενθαρρύνει το Κέντρο να 
καθιερώσει εντατικότερους ελέγχους στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του 
προγραμματισμού της ανάθεσης 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 10
Edit Herczog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, 
επειδή 8 υπάλληλοι με υψηλότερο αριθμό 
μονάδων δεν προήχθησαν, σε αντίθεση με 
κάποιους άλλους υπαλλήλους του ιδίου 
βαθμού, δεν τηρήθηκε το άρθρο 45 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, 
δεδομένου ότι στην τελική απόφαση για 
τη χορήγηση προαγωγής ενσωματώθηκαν 
στην ουσία πρόσθετα στοιχεία 
διακριτικής ευχέρειας· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από το Κέντρο να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο το Κέντρο 
βελτίωσε την κατάσταση εν προκειμένω·

10. ζητεί από το Κέντρο να ενημερώσει 
την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
σχετικά με τις αποφάσεις του να 
χορηγήσει προαγωγές σύμφωνα με το 
άρθρο 45 του Κανονισμού Υπηρεσιακής 
Κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 11
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, 
επειδή 8 υπάλληλοι με υψηλότερο αριθμό 
μονάδων δεν προήχθησαν, σε αντίθεση με 
κάποιους άλλους υπαλλήλους του ιδίου 
βαθμού, δεν τηρήθηκε το άρθρο 45 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, 
δεδομένου ότι στην τελική απόφαση για τη 
χορήγηση προαγωγής ενσωματώθηκαν 
στην ουσία πρόσθετα στοιχεία διακριτικής 
ευχέρειας· ζητεί, ως εκ τούτου, από το 
Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο το Κέντρο βελτίωσε την 
κατάσταση εν προκειμένω·

10. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, 
επειδή 8 υπάλληλοι με υψηλότερο αριθμό 
μονάδων δεν προήχθησαν, σε αντίθεση με 
κάποιους άλλους υπαλλήλους του ιδίου 
βαθμού, δεν τηρήθηκε το άρθρο 45 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, 
δεδομένου ότι στην τελική απόφαση για τη 
χορήγηση προαγωγής ενσωματώθηκαν 
στην ουσία πρόσθετα στοιχεία διακριτικής 
ευχέρειας· λαμβάνει υπό σημείωση τη 
δήλωση του Κέντρου, σύμφωνα με την 
οποία η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
αναγνώρισε ότι οι «Αποφάσεις σχετικά με 
τη σταδιοδρομία και την προαγωγή των 
υπαλλήλων και του έκτακτου 
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προσωπικού» που ενέκρινε το διοικητικό 
συμβούλιο στις 7 Φεβρουαρίου 2008 
υπήρξαν αντικείμενο ερμηνείας και ότι, 
σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά 
με την «Εφαρμογή των προαγωγών του 
προσωπικού» που εξέδωσε η Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου το Σεπτέμβριο 2010, 
το Κέντρο προσάρμοσε την ερμηνεία του 
στην ερμηνεία της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ τα πρόσθετα 
κριτήρια που είχαν χρησιμοποιηθεί 
προηγουμένως για τις προαγωγές 
εγκαταλείφθηκαν·

Or. en

Τροπολογία 12
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. λαμβάνει γνώση των παρατηρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση 
Δραστηριοτήτων του Κέντρου, σύμφωνα 
με τις οποίες, κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 2010, περίπου το 55% 
του συνολικού όγκου των σελίδων που 
μεταφράστηκαν ανατέθηκαν σε 
εξωτερικούς συνεργάτες· σημειώνει, 
επιπλέον, τα σχόλια που περιλαμβάνονται 
στην εν λόγω έκθεση, σύμφωνα με τα 
οποία το Κέντρο προέβη σε ενέργειες που 
αποσκοπούσαν στον εξορθολογισμό της 
διαχείρισης της ροής των μεταφραστικών 
εργασιών το 2010, μέσω της συγχώνευσης 
των τμημάτων διαχείρισης της ζήτησης και 
διαχείρισης των εξωτερικών συνεργατών·
αναγνωρίζει, ειδικότερα, ότι έχει
δρομολογηθεί εξωτερική μελέτη σχετικά 
με την επικύρωση της σχέσης μεταξύ των 
εργασιών που πραγματοποιούνται στο 
εσωτερικό και των εργασιών που 

15. λαμβάνει γνώση των παρατηρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση 
Δραστηριοτήτων του Κέντρου, σύμφωνα 
με τις οποίες, κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 2010, περίπου το 55% 
του συνολικού όγκου των σελίδων που 
μεταφράστηκαν ανατέθηκαν σε 
εξωτερικούς συνεργάτες· σημειώνει, 
επιπλέον, τα σχόλια που περιλαμβάνονται 
στην εν λόγω έκθεση, σύμφωνα με τα 
οποία το Κέντρο προέβη σε ενέργειες που 
αποσκοπούσαν στον εξορθολογισμό της 
διαχείρισης της ροής των μεταφραστικών 
εργασιών το 2010, μέσω της συγχώνευσης 
των τμημάτων διαχείρισης της ζήτησης και 
διαχείρισης των εξωτερικών συνεργατών·
αναγνωρίζει, ειδικότερα, ότι έχει
ολοκληρωθεί εξωτερική μελέτη σχετικά με 
την επικύρωση της σχέσης μεταξύ των 
εργασιών που πραγματοποιούνται στο 
εσωτερικό και των εργασιών που 
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ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από το Κέντρο να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σε εύθετο χρόνο σχετικά 
με το αποτέλεσμα της εν λόγω μελέτης·

ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες
και ότι επικυρώθηκε το μοντέλο 
υπολογισμού που χρησιμοποίησε το
Κέντρο·

Or. en

Τροπολογία 13
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. εκφράζει επιδοκιμασία για τις 
προσπάθειες του Κέντρου να βελτιώσει 
την ποιότητα των μεταφράσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι έως τα τέλη 
του 2010 είχαν ολοκληρωθεί 17 σχέδια 
ορολογίας, πράγμα που επέφερε βελτίωση 
της βάσης δεδομένων ορολογίας· 
υποστηρίζει το Κέντρο κατά τη 
διοργάνωση μαθημάτων επιμόρφωσης 
για τους μεταφραστές του, τα οποία 
συμβάλλουν στη βελτίωση της 
παραγωγικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 14
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει το Κέντρο να εφαρμόσει 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις πληροφορίες 
που περιέχουν οι προβλέψεις και να 
ενισχύσει τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή προβλέψεων με επίλεκτους 

17. ενθαρρύνει το Κέντρο να εφαρμόσει 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις πληροφορίες 
που περιέχουν οι προβλέψεις και να 
ενισχύσει τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή προβλέψεων με επίλεκτους 
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πελάτες, ούτως ώστε να αποφευχθεί η 
υπερεκτίμηση των δαπανών και των τιμών·

πελάτες, ούτως ώστε να αποφευχθεί η 
υπερεκτίμηση των δαπανών και των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 15
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει ότι 12 «πολύ σημαντικές» 
συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί στις 
31 Δεκεμβρίου 2010· εκφράζει ανησυχία 
για το γεγονός ότι η εφαρμογή 7 από αυτές 
τις συστάσεις καθυστέρησε· αναγνωρίζει, 
ειδικότερα, ότι οι καθυστερήσεις αυτές 
αφορούν τα ακόλουθα σημαντικά 
ζητήματα:
- την ποιότητα των προβλέψεων των 
πελατών,
- τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 
οικονομικού έτους 2008,
- την αξιολόγηση του Συστήματος 
Εσωτερικών Ελέγχων·
καλεί, ως εκ τούτου, το Κέντρο να 
εξηγήσει αυτήν την καθυστέρηση στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και να 
διορθώσει την κατάσταση·

18. σημειώνει ότι 12 «πολύ σημαντικές» 
συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί στις 
31 Δεκεμβρίου 2010 και ότι η εφαρμογή 7 
από αυτές τις συστάσεις καθυστέρησε·
καλεί, ως εκ τούτου, το Κέντρο να 
εξηγήσει αυτήν την καθυστέρηση στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και να 
διορθώσει την κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 16
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19



AM\892966EL.doc 11/11 PE483.613v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι από τις 12 «πολύ 
σημαντικές» συστάσεις της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, το Κέντρο απέρριψε
μια πολύ σημαντική σύσταση σχετικά με 
την υποβολή δημοσιονομικών εκθέσεων·
παροτρύνει το Κέντρο να εξηγήσει την 
απόρριψη αυτή στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή·

19. σημειώνει ότι από τις 12 «πολύ 
σημαντικές» συστάσεις της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, το Κέντρο απέρριψε
τη σύσταση σχετικά με την υποβολή 
δημοσιονομικών εκθέσεων· καλεί το 
Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους 
λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την 
απόφαση·
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